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TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

MINI EURO 2012 

Wielkanoc za nami, a na 
horyzoncie widać już majówkę.  
Nie masz pomysłu na wiosnę? 
Zapraszamy na „Orlika”  
i Spichlerzowe Mini Euro 2012. 
Pokażemy, że w naszej gminie nie 
brakuje pomysłów na organizację 
czasu wolnego. Więcej nt. 
piłkarskich rozgrywek na str. 15. 

ROBIĄ SOBIE 
„JAJA”! 

Mowa oczywiście o warsztatach 
organizowanych w ramach 
Uniwersytetu III Wieku, podczas 
których uczestniczki wykonały 
filcowane jaja wielkanocne (na zdj. 
obok). Co jeszcze wydarzyło się  
i wydarzy w najbliższym czasie „na 
uniwersytecie”? Przeczytajcie na 
str. 11.   

PODWÓJNE 
UBEZPIECZENIE OC 
POJAZDÓW TO JUŻ 
NIE PROBLEM? 

Niedawno weszła w życie 
nowelizacja ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
O tym co się zmieniło 
przeczytajcie na str. 5.   
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– Zjawisko podwójnego ubezp. OC pojazdów zażegnane? 
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– Jedzie pociąg z daleka... 
– Jak w doskonałej formie przywitać wiosnę? 
– ABC brydża „pierwszy dzień wiosny” 
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– Pochód radości 
– Dzień św. Patryka w Boruszowicach 
– Witanie wiosny z Piastem Gliwice 
– W końcu wiosna! 
KULTURALNIE::::::::::::::::str.11 
– Śladami Waxmana 
– Kilka słów o tworoskich żydach 
– Herb Tworoga 
– Kwiatek dla każdej z pań 
– Białorzytka i habanera... 
– Dzień wymiany doświadczeń po raz trzeci 
– Pacynka i książka 
NA BIEŻĄCO:::::::::::::.:::.str.14 
– Lokalnie, ale przedsiębiorczo 
– Twoje konto z nagrodami 
– Gminne zawody sportowe 
– Sukcesy gimnazjalistów 
– Miesiąc sukcesów w SP w Tworogu 
– „Bezpieczne dziecko na wsi” 
– Spółka wodna to jest to! 
– Mini Euro 2012 
– Podniebni mistrzowie 
– Ubezpieczenie od A do Z 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

coraz wyraźniej za oknami widać wiosnę. Być może 
przyczyniły się do tego dzieci z naszej gminy, które  
pierwszego dnia wiosny robiły wszystko co w ich mocy, by
pożegnać zimę. W dziale „Pod lupą” zobaczcie jak 
wyglądały marzanny w ich wykonaniu. 

Wiosenne roztopy w tym roku nie wyrządziły w Wojsce 
szkód. Mieszkańcy bez przeszkód i gumowców mogli 
wchodzić do piwnic. To efekt działalności Gminnej Spółki 
Wodnej zawiązanej w sołectwie. Przeczytajcie 
o skutecznym sposobie na meliorację w dziale „Na 
bieżąco”. 

Dla zainteresowanych sportem mamy kilka propozycji. Pod 
koniec kwietnia ruszają mecze eliminacyjne tworoskiego 
Mini Euro 2012. Z kolei panie, które chciałyby popracować 
nad figurą zapraszamy na aerobik. Dokładne informacje 
znajdziecie w naszym miesięczniku.  

Zapraszamy do lektury! 

 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
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KURIER TABLICA 
BRYNKOWSKI 
MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS 
BIBLIJNY 

Gimnazjum w Brynku zaprasza do udziału w VIII 
Międzygimnazjalnym Konkursie Biblijnym organizowanym 
pod hasłem: „Postacie Biblijne” Księga Rodzaju. 
Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III gimnazjum  
i uczniowie klas VI szkół podstawowych.  

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań Pismem 
Świętym, poznanie starotestamentalnej Księgi Rodzaju, 
poznanie postaci występujących w Starym Testamencie  
i pogłębienie wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich 
postaw w oparciu o Słowo Boże. Uczestnicy konkursu 
będą rozwiązywać test.  

Konkurs odbędzie się w Gimnazjum w Brynku 24 maja 
(czwartek) o godz. 14.  

Organizatorzy proszą o przesłanie karty zgłoszeń do 
15 maja 2012 r. na adres email: korneliasobel@wp.pl  
lub szkoły (Gimnazjum w Brynku, Park 8, 42-690 
Tworóg).  

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:  
Kornelia Sobel, Jolanta Winkler tel. (032) 284-61-60.  

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Tworogu ogłasza  
od dnia 2 kwietnia 2012 r. zapisy dzieci do przedszkola. 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
do przedszkola obowiązkowo zgłosić należy: dzieci  
6-letnie i 5-letnie.  

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci  
od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

W Gminnym Przedszkolu w Tworogu zapisy dzieci na 
nowy rok szkolny 2012/2013 trwają od 2 kwietnia 2012 
r. do 30 kwietnia 2012 r. od poniedziałku do piątku  
w godzinach od: 6.00-16.30. Karty zgłoszenia dziecka 
można pobrać w przedszkolu od 2.04.2012 lub ze strony 
www.gptworog.pl.  

Informujemy, że zgodnie z prawem rodzice dziecka 
podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu  
są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych  
ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 
telefonu: 32 285 73 51.  

 

PROMESA PO RAZ TRZECI 

15 marca gmina Tworóg odebrała trzecią z kolei promesę 
na usuwanie skutków powodzi. Kwota 50 tys. zł 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostanie 
wykorzystana na remont drogi gminnej, przepustu 
na ul. Starowiejskiej w Kotach. Remont zostanie wykonany 
do końca 2012 roku. Gmina Tworóg starała się i otrzymała 
promesę jako jedyna gmina w powiecie.  

Wcześniej otrzymane środki na usuwanie skutków 
powodzi przeznaczono na remont ul. Pniowieckiej 
w Mikołesce oraz odbudowę drogi gminnej, przepustu 
na ul. Słonecznej w Połomi oraz ul. Wiśniowej 
w Mikołesce. 

NA SPORTOWO, BO TO ZDROWO 

21 kwietnia o godz. 14 na sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Boruszowicach rozegrany 
zostanie II Turniej Piłki Siatkowej i Koszykowej 
o Puchar Wójta Gminy Tworóg.  

– My, Gmina Tworóg, współpracujemy, żadnymi 
trudnościami się nie przejmujemy, zawody razem 
organizujemy i zasady fair play stosujemy – to hasło 
najlepiej oddaje intencje i charakter imprezy. W programie 
m.in. turniej koszykówki i siatkówki mieszkańców, turniej 
tenisa stołowego drużyn szkolnych i konkurs plastyczny 
dla dzieci.  Turniej organizuje Rada Rodziców 
i mieszkańcy Boruszowic i Hanuska. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA  
W GMINIE TWORÓG 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu po 
raz kolejny realizuje projekt systemowy PO KL  –
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej 
bezrobotnych w Gminie Tworóg”. Projekt 
przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Tworóg 
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 
To już piąta edycja programu.  

30 marca odbyło się spotkanie z osobami 
zainteresowanymi uczestnictwem w programie. Podobnie 
jak w minionych latach, w ramach aktywizacji społeczno-
zawodowej będą organizowane spotkania z doradcami 
zawodowymi i szkolenia (np. kurs na opiekuna osób 
starszych i niepełnosprawnych, kurs wózka widłowego, 
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera, prawo 
jazdy kat. „B” i „C”, kurs podstawowych technik kroju 
i szycia, kosmetyczny, pracownika magazynu 
z umiejętnością fakturowania z obsługą komputera i kasy 
fiskalnej itp.). 
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XVIII sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 26 marca 2012 r.: 

– Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę części działki nr 27/1 k.m.6, położonej  
w Brynku w rejonie ul. Kolejowej, na okres 10 lat 
(Uchwała nr XVIII/142/2012). Działkę wydzierżawiono 
Kołu Wędkarskiemu przy Nadleśnictwie Brynek. 

– Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
Statutu Gminy Tworóg (Uchwała nr XVIII/144/2012). 

– Podjęto uchwałę w sprawie apelu w przedmiocie 
funkcjonowania Inspektoratu ZUS w Tarnowskich 
Górach (Uchwała nr XVIII/151/2012). Wystąpiono  
z apelem o przywrócenie w inspektoracie ZUS  
w Tarnowskich Górach Wydziału Orzecznictwa 
Lekarskiego i Prewencji. 

ZADANIA KOMISJI 

Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwały  
w sprawie określenia zadań komisji działających przy 
Radzie Gminy.  

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/145/2012 wśród zadań 
Komisji Budżetowej znalazło się m.in.:  
– zgłaszanie wniosków do projektu budżetu;  
– opiniowanie: założeń WPF oraz projektu budżetu, projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy, w sprawach opłat i podatków 
lokalnych, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
Funduszu Sołeckiego, w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, dopłaty 
do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych SP ZOZ, GOK, spraw dotyczących 
zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;  
– przedstawianie sposobów zwiększania dochodów gminy;  
 
(W skład Komisji wchodzą: Zofia Rozbicka, Henryk Chmiel, Piotr 
Krok, Adam Lachowicz, Wojciech Żebrowski) 

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/146/2012 zadaniami 
Komisji Komunalnej są: 
– opiniowanie: spraw dotyczących zbycia i nabycia budynków  
i mieszkań Komunalnych, związanych z remontami budynków 
komunalnych, z zakresu planowania budowy i modernizacji dróg, 
chodników i oświetlenia; związanych z komunikacją, zimowego 
utrzymania dróg, sprawozdania z działalności ZUK Spółka z o.o. 
w Tworogu, projektów uchwał w sprawie zasad wynajmu  
i sprzedaży mieszkań, w sprawie utrzymania czystości i porządku 
w gminie, w sprawach opłat i podatków lokalnych, w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych, w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków, w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków, w sprawie założeń do WPF oraz 
projektu budżetu w zakresie zadań Komisji, w sprawie przyjęcia 
WPF i budżetu gminy na kolejny rok w zakresie zadań Komisji, 
opiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
 

z wykonania budżetu w zakresie działania Komisji;
– opracowanie planu pracy Komisji oraz sprawozdania z jej 
działalności. 

(W skład Komisji wchodzą: Waldemar Profus, Irena Jonecko, Jan 
Sobania, Jarosław Stańko, Urszula Zawiślok)  
 
Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/147/2012 do zadań Komisji 
Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa należy m.in.: 
– opiniowanie projektów uchwał w sprawach sprzedaży, 
nabywania, zbywania i zamiany gruntów, scalania i podziału 
nieruchomości, ustanowienia form ochrony przyrody, budowy 
pomników na terenie Gminy, nadania nazw ulicom, placom, 
skwerom, dzierżawy, wynajmu nieruchomości gruntowych na 
okres dłuższy niż 3 lata, opiniowanie spraw z zakresu zmian 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, wyników analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy przedłożonych przez 
Wójta Gminy, projektu uchwały w sprawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
– ocena stanu prawnego i technicznego dróg dojazdowych do 
pól, planu rozwoju Gminnej Spółki Wodnej; 
– zatwierdzenie kart inwentaryzacyjnych; 
– przedkładanie wniosków do zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 
– przedstawianie propozycji rozwoju gospodarczego Gminy; 
– inicjowanie przedsięwzięć w zakresie powstawania nowych 
zakładów pracy i zmniejszenia bezrobocia. 

(W skład Komisji wchodzą: Piotr Krok, Janusz Grzesiek, Adam 
Lachowicz, Urszula Zawiślok, Łukasz Ziob) 

Według Uchwały nr XVIII/148/2012 do zadań Komisji 
Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług należy:   
– opiniowanie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminy i jego zmian, w sprawie przyjęcia statutów gminnych 
jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz ich zmian, 
wniosków o wpis do Gminnej Księgi Zasług; 
– opracowanie planu pracy Komisji oraz sprawozdania z jej 
działalności. 
(W skład Komisji wchodzą: Maria Łukoszek, Janusz Grzesiek, 
Irena Jonecko, Jan Sobania, Eugeniusz Świerzy) 
 
Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/149/2012 do zadań Komisji 
ds. Społecznych należy m.in.: 
– analiza działalności placówek oświatowych, 
– ocena: działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Ośrodka 
Kultury, klubów sportowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, 
realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii, realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny, realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, ocena Programu Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
– opiniowanie: lokalnych programów z zakresu pomocy 
społecznej, sprawozdań finansowych: SP ZOZ, GOK, projektów 
uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych, w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków, w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. 

(W skład Komisji wchodzą: Łukasz Ziob, Danuta Elwart, Maria 
Łukoszek, Eugeniusz Świerzy, Wojciech Żebrowski) 
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KURIER PRAWNIK 
ZJAWISKO PODWÓJNEGO 
UBEZPIECZENIA OC POJAZDÓW 
ZAŻEGNANE? 

W jednym z numerów TWG Kuriera poruszałem problem 
podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. Zjawisko takie zdarzało się, gdy nabywca 
pojazdu mechanicznego nie wypowiedział w ciągu 30 dni 
od daty nabycia pojazdu umowy ubezpieczenia OC, którą 
zawarł zbywca pojazdu, a jednocześnie ubezpieczył swój 
nowy pojazd. Wówczas z mocy prawa na nowego 
właściciela samochodu przechodziły obowiązki wynikające 
z polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela,  
a jednocześnie był on zobligowany do opłacania składek 
przez 12 miesięcy w zakładzie ubezpieczeń, w którym sam 
ubezpieczył swój pojazd. Było to zjawisko niepożądane  
i niesprawiedliwe dla wielu kierowców. Musieli oni płacić 
podwójne ubezpieczenie, podczas gdy odpowiedzialność 
ubezpieczyciela ograniczała się tylko do wysokości 
szkody. Nie można było dostać dwóch odszkodowań za 
jedno zdarzenie. 

11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  

Zgodnie z nowymi przepisami właściciela nie ogranicza już 
30-dniowy termin liczony od dnia zakupu pojazdu na 
wypowiedzenie umowy ubezpieczenia u dotychczasowego 
ubezpieczyciela, u którego ubezpieczony był zbywca 
pojazdu. Zachowany został przepis, który stanowi, że  
w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności 
pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało 
przeniesione prawo własności, przechodzą prawa  
i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej 
umowy. Jednakże umowa ta ulega rozwiązaniu, jeżeli 
posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione 
prawo własności, wypowie ją na piśmie. Oznacza to, że 
umowa OC, która przeszła na nas z momentem zakupu 
używanego pojazdu, może zostać przez nas 
wypowiedziana w każdym czasie. 

Można wyobrazić sobie przykład, że kupujemy używane 
auto, a poprzedni właściciel nie przekazał nam dowodu 
zawarcia polisy OC. Oczywiście pierwsze co robimy po 
zakupie, to zawieramy nową umowę ubezpieczenia OC. 
Po upływie miesiąca dostajemy pismo z innego zakładu 
ubezpieczeń wzywające nas do zapłaty składki. Jesteśmy 
bardzo zdziwieni ponieważ ubezpieczyliśmy nasze auto  
u innego ubezpieczyciela. Okazuje się jednak, że 
poprzedni właściciel posiadał ważną polisę, która przeszła 
na nas z momentem zakupu pojazdu. Przed 11 lutego 
2012 r. nie moglibyśmy nic zrobić, ponieważ w momencie 
gdy dowiedzieliśmy się o drugiej polisie minął już  
30-dniowy termin na wypowiedzenie umowy. Obecnie taką 
umowę możemy wypowiedzieć w każdym czasie. 

 

Zjawisko podwójnego ubezpieczenia występowało również 
z tego powodu, że przepisy prawa stanowią, iż umowa OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega przedłużeniu 
o kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie ona 
wypowiedziana na 1 dzień przed upływem okresu, na który 
została zawarta. Pozytywną zmianą wprowadzoną 
omawianą nowelą do ustawy  jest możliwość 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC samochodu 
w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego 
w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub 
więcej zakładach ubezpieczeń. Przepis daje możliwość 
wypowiedzenia tylko tej umowy, która została zawarta 
w trybie „automatycznego” przedłużenia umowy.
Zatem w sytuacji, gdy z niewiadomych powodów 
zawrzemy nową umowę ubezpieczenia OC, mimo 
niewypowiedzenia poprzednio posiadanej polisy, będziemy 
mogli tą starą umowę wypowiedzieć w każdym czasie. 
Należy jednak pamiętać, że zakład ubezpieczeń może 
żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez 
który ponosił odpowiedzialność. Stąd możemy zapłacić za 
ubezpieczenie u starego ubezpieczyciela za okres do dnia 
wypowiedzenia umowy. 

Ustawa normuje również sytuację, gdy doszło do zawarcia 
kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu 
mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia 
z jednym zakładem ubezpieczeń. Wówczas takiemu 
zakładowi ubezpieczeń należy się składka 
ubezpieczeniowa z tytułu tylko jednej umowy 
ubezpieczenia. Należy bezwzględnie pamiętać, że każde 
wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych musi nastąpić w formie 
pisemnej. 

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 
19 sierpnia 2011 (Dz.U. Nr 205, poz. 1210). 

Adwokat Łukasz Frączek

NOWA KADENCJA 
STOWARZYSZENIA 

7 marca odbyło się zebranie walne Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, podczas którego udzielono 
absolutorium dotychczasowemu zarządowi. W związku 
z wygaśnięciem kadencji odbyły się również wybory 
nowego zarządu.  

W wyniku głosowania prezesem zarządu został Marek 
Mundzik, v-ce prezesem – Joanna Mundzik, II v-ce 
prezesem – Dagmara Gediga-Kuta, z kolei członkami 
zarządu zostały – Grażyna Chmiel i Małgorzata Ziaja. 
Komisja rewizyjna pozostała bez zmian.
12 kwietnia o godz. 18 w GOK w Tworogu odbędzie się 
spotkanie członków Stowarzyszenia z nowym zarządem. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
JEDZIE POCIĄG Z DALEKA... 

Nie jest to zabawka, choć małe domki, drzewa i skały, 
a przede wszystkim niewielkie pociągi mogą 
niejednemu kojarzyć się z zabawą i czasami 
dzieciństwa. Miniaturowa sieć kolejowa Leona Tokarza 
z Boruszowic to profesjonalna makieta, którą autor 
tworzy od wielu lat.  Jego miłość do małych pociągów 
sięga lat 70., te duże kocha od zawsze. Ale zacznijmy 
od początku. 

Leon Tokarz jest synem kolejarza i już jako mały chłopiec 
marzył by pójść w ślady ojca. Interesował się wszystkim co 
dotyczy tego zawodu i z zaciekawieniem słuchał opowieści 
swego taty. Po ukończeniu podstawówki marzył by dostać 
się do szkoły kolejowej i kontynuować rodzinną tradycję. 
Jednak jego losy okazały się być nieco inne. Ze względu 
na wadę wzroku musiał wybrać inną szkołę. Rozpoczął 
więc naukę w szkole odzieżowej, gdzie – o ironi –  zaczęła 
się jego przygoda z modelarstwem kolejowym. Wszystko 
zaczęło się od torów, które dostał od szkolnych kolegów, 
później w latach 70. pojawiła się pierwsza lokomotywa 
kupiona na targach w Poznaniu za 220 zł. Pan Leon 
bardzo dobrze pamięta tamte czasy. Jego pasja zaczynała 
rozkwitać. Lata 80. szybko minęły. Ożenił się, wprowadził 
do nowo wybudowanego domu i rozpoczął budowę 
makiety. Co jest najbardziej potrzebne do jej 
konstruowania? – Konieczne jest miejsce na tego typu 
przedsięwzięcie. Ja przeznaczyłem na makietę jeden 
pokój. Usytuowałem ją na specjalnym stole, który sam 
zrobiłem. Obecnie mam dwie makiety połączone ze sobą. 
Pierwsza ma wymiar 3 m/1,30 m, a druga 3 m/90 cm – 
odpowiada pan Leon. Potrzeba jeszcze dużo czasu  
i cierpliwości, no i oczywiście wiadomości z dziedziny 
kolejnictwa. Makiety pana Leona są precyzyjnie wykonane. 
Oprócz pociągów znajdują się na nich elementy 
krajobrazu. Góry porośnięte drzewami, wśród których 
można spotkać zwierzęta leśne, strumyki, doliny. Jest 
nawet kawałek prawdziwej skały przywiezionej przez pana 
Leona z Ojcowa. Teren makiet jest dobrze zabudowany, 
znajduje się na nich 25 domków, kościół, leśniczówka,  
a także dworce kolejowe, tunele i wiadukty. Wszystkie 
drzewka i większość domków pan Leon wykonał 
własnoręcznie. Elementy krajobrazu i architektury są 
dopracowane z dużą dokładnością. W oknach domków 
można nawet zobaczyć firanki i kwiaty na malutkich 
parapetach.  

Makieta posiada dwa tory: szerszy HO o szerokości 
16,5 mm i węższy TT dla kolejki wąskotorowej 12 mm. 
Jeżdżą po nich dwa składy osobowe i jeden towarowy. Na 
makiecie znajduje się 5 zwrotnic (3 lewe i 2 prawe) oraz
5 semaforów. Sterowanie kolejką wąskotorową jest 
elektroniczne. Drugą natomiast steruje się ręcznie. Za 
pomocą takiego sterowania można zmienić kierunek jazdy 
pociągów, położenie zwrotnic i semaforów. Co ciekawe,
cała makieta jest podświetlana, więc pociągi pana Leona 
są przystosowane nawet do jazdy w nocy. Skąd czerpie 
pomysły do dalszej modernizacji makiety? – Większość 
wzorów jest własnego projektu, bazuję również na 
katalogach, które przysyła mi rodzina z Niemiec. Bardzo 
lubię oglądać programy dotyczące modelarstwa 
kolejowego emitowane przez telewizję satelitarną, czasami 
uda mi się coś podpatrzeć i wykorzystać w swojej 
makiecie. Modernizuję ją na bieżąco, właściwie od roku 
2000 ciągle coś zmieniam, dodaję, ulepszam. To dla mnie 
wielka przyjemność i czas wtedy biegnie szybciej –
opowiada hobbysta. Pan Leon obecnie mieszka sam, więc 
czasu na swoje hobby mu nie brakuje. Ostatnio zaczął 
nawet konstruować lokomotywę na makietę ogrodową. 
Marzy mu się taka w skali 1:45, podświetlana, która 
ozdobiłaby jego ogródek. Na pytanie o swoje plany 
odpowiada, że chciałby przenieść swoją makietę na strych 
i powiększyć, a także zmienić trochę krajobraz na bardziej 
górzysty i zaprojektować kolejkę linową. – Niestety 
realizacja takiego marzenia sporo kosztuje. Materiały 
potrzebne w modelarstwie kolejowym nie są tanie, to 
droga zabawka – przyznaje nasz pasjonat. Gratulujemy 
naszemu Hobbyście cierpliwości i talentu. Życzymy 
również realizacji wszystkich modelarskich planów. 
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JAK W DOSKONAŁEJ FORMIE 
PRZYWITAĆ WIOSNĘ? 

Zimowa aura nie sprzyja uprawianiu sportów. Brak 
odpowiedniej ilości ruchu i długie godziny spędzone 
przed telewizorem czy komputerem pozbawiają nas 
energii i dodają dodatkowych kilogramów. Aby 
poprawić swoją kondycję nie musimy czekać na 
cieplejsze dni, możemy pomyśleć o tym już teraz. 
Doskonałym sposobem na to może być aerobik. 

W Tworogu grupa uprawiająca aerobik istnieje już od  
10 lat. Inicjatorką takiej formy aktywności fizycznej na 
terenie naszej gminy jest Jolanta Dyner, która do dziś 
regularnie uczestniczy w ćwiczeniach aerobowych. 
Obecnie w Tworogu aerobik odbywa się raz  
w tygodniu, w każdy wtorek o godz. 19, w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury. Od stycznia dwa razy  
w tygodniu zajęcia prowadzone są również w Kotach: 
w poniedziałki o godz. 19.45 i w czwartki o godz. 18.30. 
Na zajęcia nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść  
i dołączyć się do grupy osób ćwiczących. Opłata wynosi  
5 zł. Ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną 
instruktorkę aerobiku – Agatę Krain. 

Popularność aerobiku stale wzrasta. Ćwicząc stajemy się 
nie tylko zdrowsi, ale także bardziej atrakcyjni. Dlatego 
zamiast marzyć o płaskim brzuchu i kształtnych 
pośladkach, lepiej zacząć się ruszać. Aerobik to skuteczny 
i bezpieczny sposób na wysmuklenie ciała, wzmocnienie 
mięśni i ogólną poprawę samopoczucia. Ćwiczenia 
powodują intensywną wymianę tlenową w organizmie, 
pobudzają więc serce i układ krążenia. Podczas aerobiku 
rozwija się również elastyczność ciała i siła mięśni. Aerobik 
wykonuje się w takt muzyki, tworząc nieskomplikowane 
układy choreograficzne, zawierające elementy marszu  
i biegu. Są to nie tylko ćwiczenia, ale także dobra zabawa, 
podczas której zwiększa się ilość endorfin (hormonów 
szczęścia) w organizmie, a te poprawiają nastrój i likwidują 
stres, tym samym wyzwalając pozytywne myślenie. Trzeba 
tutaj dodać, że aby osiągnąć zadowalające efekty, ważne 
jest by ćwiczyć systematycznie, przynajmniej raz  
w tygodniu. Ponieważ ćwicząc samemu o wiele trudniej 
jest podjąć systematyczny wysiłek, warto wesprzeć się 
grupą, która jest zewnętrzną mobilizacją.  

– Podczas wielu lat ćwiczeń jakie mam za sobą 
z przyjemnością obserwuję zadowalające efekty u swoich 
koleżanek. W aerobiku często biorą udział kobiety po 
porodzie, które chcą zgubić kilogramy jakich przybyło 
podczas ciąży, a także te, które po prostu chcą lepiej się 
czuć, ładniej wyglądać, mieć lepszą kondycję fizyczną 
i psychiczną – mówi pomysłodawczyni, Jolanta Dyner. Dla 
osób początkujących pierwsze ćwiczenia mogą zakończyć 
się nieprzyjemnymi „zakwasami”. Organizm potrzebuje 
czasu, żeby „wejść w rytm” i przystosować się do wysiłku 
fizycznego. Nie trwa to jednak długo i gwarantujemy, 
że warto.  

ABC BRYDŻA „PIERWSZY DZIEŃ 
WIOSNY” 

Pod takim hasłem 21 marca w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w Tworogu odbył się pierwszy 
wiosenny Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta 
Gminy Tworóg. 

Od początku roku szkolnego 2010/2011 w tworoskiej 
podstawówce aktywnie działa sekcja brydża sportowego. 
Prowadzą ją państwo Halina i Grzegorz Kaleta – rodzice 
jednego z uczniów szkoły. Młodzi miłośnicy tej gry 
spotykają się w każdą środę i czwartek. Mają już na swoim 
koncie sporo wyjazdów na turnieje zakończone sukcesami. 
Tym razem mogli zmierzyć się z kolegami w swojej szkole. 
O godz. 10.30 wójt Eugeniusz Gwóźdź oficjalnie otworzył 
Turniej. W uroczystości wzięli również udział: zastępca 
wójta Klaudiusz Wieder, państwo Halina i Grzegorz Kaleta, 
sędzia główny Krzysztof Kędzbok, przedstawiciele klubów 
sportowych, a także cała społeczność szkolna.  

TWG KURIER - HOBBYSTA 

 Wiosenna rozgrywka składała się z trzech turniejów par: 
dla zaawansowanych graczy, dla początkujących oraz dla 
tych, którzy dopiero co rozpoczęli swoją przygodę 
z brydżem. W turnieju udział wzięło 58 młodych graczy 
z woj. śląskiego należących do czterech klubów 
sportowych: SENIOR Katowice, BUKS Bytom, RELAKS 
Bytom i HURAGAN Sosnowiec. W turnieju dla 
zaawansowanych graczy pierwsze miejsce zdobyła para 
należąca do Klubu Senior Katowice: Ewa Dziubińska 
i Teresa Wojtusiak, na drugim miejscu znalazła się para 
należąca do Klubu BUKS Bytom: Piotr Konarski i uczeń 
tworoskiej podstawówki – Michał Kaleta. Trzecie miejsce 
zajęli gracze Klubów Senior Katowice i Relaks Bytom: 
Mikołaj Dziubiński i Kamil Huda. Turniej zakończono 
wspólnym grillem na boisku szkolnym.  

Foto. W zdrowym ciele, zdrowy duch.  
Aerobik to sposób na sylwetkę i dobry humor. 
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KURIER POD LUPĄ 
POCHÓD RADOŚCI 

W środę 21 marca przez Tworóg przeszła Pani Wiosna 
prowadzona przez barwny pochód złożony  
z przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Tworogu  
i uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej. Kolorową 
kukłę symbolizującą nową, pełną życia porę roku 
przygotowali uczniowie tworoskiej „podstawówki”. 
Poświęcili na to aż tydzień! Było warto. Mieszkańcy 
Tworoga, którzy przyglądali się widowisku byli pod 
ogromnym wrażeniem.  

Dzieci głośno wiwatując na cześć wiosny doszły pod Urząd 
Gminy, gdzie zostały przywitane przez wójta, Eugeniusza 
Gwoździa i jego zastępcę, Klaudiusza Wiedera. Dyrektor 
SP w Tworogu, Małgorzata Ziaja, w imieniu wszystkich 
dzieci złożyła na ręce włodarzy gminy niepowtarzalną 
kilkumetrową laurkę. Było to podziękowanie dzieci za 
powstałe przy szkole w grudniu minionego roku boisko 
„Orlik”. – Orlik szansą dla każdego, orlik to rozwój 
talentów, zainteresowań, to szukanie mistrzów sportu, 
dobra zabawa i zdrowie – to tylko niektóre z haseł jakie 
pojawiły się na laurce ozdobionej rysunkami boiska. – 
Byłem zaskoczony gestem dzieci. Nie sądziłem, że boisko 
zrobiło aż takie wrażenie, ale dzięki temu wiem, że był to 
strzał w dziesiątkę  – mówi wójt. Na zakończenie spotkania 
z przedstawicielami gminy dzieci zostały poczęstowane 
słodkościami i udały się w kierunku szkoły i przedszkola.  

DZIEŃ ŚW. PATRYKA  
W BORUSZOWICACH 

20 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach przywitali wiosnę na 
zielono. Sala gimnastyczna zamieniła się w łąkę pełną 
zielonych koniczynek. Ten akcent to nawiązanie do 
irlandzkiego Dnia św. Patryka i motyw przewodni 
Międzygminnego Konkursu Kulturowo-Językowego, 
który tego dnia odbył się w boruszowickiej 
podstawówce. 

W boruszowickiej podstawówce świętowanie rozpoczęło 
się 20 marca o godz. 10 na sali gimnastycznej. Konkurs 
językowy odbył się pod hasłem „Everybody wants to be 
Irish on Saint Patrick`s Day”. Uczestników konkursu 
powitali: wójt Eugeniusz Gwóźdź i zastępca wójta 
Klaudiusz Wieder. W konkursie wzięło udział 6 szkół 
podstawowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Wojski, 
Szkoły Podstawowe nr 13 i 16 z Tarnowskich Gór, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny z Potępy, Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Śląskich z Tworoga oraz Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II z Boruszowic. Wszystkie szkoły 
reprezentowane były przez 6-osobowe drużyny. Na 
uczestników czekało mnóstwo ciekawych zadań. 
Pierwszym wyzwaniem było wykonanie skrzyni skarbów, 
do której drużyny zbierały cenne punkty, czyli koniczynki 
i „złote monety”. Podczas konkursu uczniowie mogli 
wykazać się nie tylko umiejętnościami językowymi, 
ale także wiedzą z zakresu kultury i tradycji Irlandii oraz na 
temat jej patrona św. Patryka. 

Choć kukła przedstawiała Panią Wiosnę, a nie tradycyjną 
Marzannę, spontanicznie postanowiono zatrzymać się nad 
przydrożną rzeką i wrzucić ją do wody. Uczestnicy 
pochodu w ten sposób chcieli się przekonać czy ich 
zaklinanie wiosny było skuteczne i czy w związku z tym 
pora roku zostanie z nami, czy nie. Wrzucona kukła nie 
odpłynęła z nurtem, a to najlepszy dowód, że wiosna 
zagościła na dobre. Oczywiście ze względów 
ekologicznych Pani Wiosna została „wyłowiona” i wróciła  
z dziećmi do szkoły. Więcej zdjęć na www.twg-kurier.pl. 

Nad prawidłowością konkursu czuwała komisja złożona 
z nauczycieli zaproszonych szkół. I miejsce zdobyli 
gospodarze konkursu – uczniowie z SP Boruszowic, na 
II znalazła się drużyna z SP Potępy, a III zajęli uczniowie 
z SP z Tworoga. Na zwycięzców czekały nagrody: koszulki 
z zieloną koniczyną, dyplomy, zakładki z angielskimi 
czasownikami nieregularnymi oraz bilety zwalniające 
z zadania domowego. W walce o nagrody mogli brać 
udział nie tylko uczestnicy konkursu, ale i publiczność 
zgromadzona na sali. Nie zabrakło dobrej zabawy 
przeplatanej muzyką irlandzką i tańcem w wykonaniu 
uczennic klasy V boruszowickiej podstawówki. 
Organizatorkami konkursu były panie Justyna Kańtoch 
i Aleksandra Gołkowska. Więcej zdjęć znajdziecie 
na naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl.   
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WITANIE WIOSNY Z PIASTEM 
GLIWICE 

21 marca w Szkole Podstawowej w Wojsce 
obchodzony był jako Dzień Odkrywców Talentów. 
Odbyły się w niej prezentacje muzyczne, sportowe, 
recytatorskie, a także plastyczne i techniczne. Tego 
dnia dyrekcja szkoły przygotowała dla uczniów 
wyjątkową atrakcję – spotkanie z trenerem i piłkarzami 
Piasta Gliwice. Gośćmi szkoły byli Marcin Brosz, 
Krzysztof Hałgas, Marcin Korbecki oraz Adrian 
Świątek. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni 
nauczyciele wychowania fizycznego wraz z uczniami 
ze szkół gminy Tworóg oraz zaprzyjaźniona Szkoła 
Podstawowa z Wielowsi.  

Celem spotkania było propagowanie postaw fair play  
w życiu i sporcie, przybliżenie uczniom zawodu trenera 
oraz piłkarza, a także popularyzacja kultury sportowej  
i sportowego trybu życia. Piłkarzy przywitało łącznie ponad 
50 uczniów ze SP w Wojsce, SP im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach oraz SP w Wielowsi. Spotkanie 
rozpoczęło się od krótkiego przywitania gości przez 
dyrektora szkoły Marcina Paździora. Następnie głos zabrał 
trener drużyny Marcin Brosz, który opowiadał o zawodzie 
piłkarza. W sposób szczególny podkreślał wartość 
inteligencji, która potrzebna jest do zdobycia kompetentnej 
wiedzy o przeciwniku, dzięki której zawodnicy popełniają 
na boisku mniej błędów, czy do wykonywania dokładnych, 
niemal matematycznych podań. Zdaniem trenera trzeba 
przełamać stereotyp o piłce nożnej, bowiem futbol, to już 
nie tylko zwykła gra, to inteligentny człowiek na boisku. 

W KOŃCU WIOSNA! 

– Marzanno, ty piękna Panno. Ciebie topimy, Wiosny 
czekamy – wykrzykiwały przedszkolaki z Boruszowic
idąc nad rzekę. Zanim wyruszyły w drogę zobaczyły 
w przedszkolu teatrzyk „Nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło” przygotowany przez uczniów z SP w Tworogu, 
należących do Szkolnego Teatrzyku Lalek „Pacynka”. 
Zorganizowano również pogadankę na temat wiosennych 
zwyczajów. Witanie wiosny zakończono wymarszem 
z marzanną nad miejscową rzekę. Kukłę wykonano 
z ekologicznych materiałów.  
 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Po serii pytań jakimi dzieci zarzuciły gości, rozpoczęły się 
konkurencje sportowe, podczas których uczniowie 
rywalizowali z zawodowymi piłkarzami. Na koniec 
uczniowie otrzymali od drużyny upominki, m.in. piękne 
kalendarze opatrzone autografami zawodników. Ponadto 
uczniowie zostali zaproszeni przez trenera na mecz  
w wiosennej rundzie, za co dyrektor szkoły już teraz składa 
serdeczne podziękowania. Największą atrakcję wzbudziła 
jednak oryginalna koszulka Piasta Gliwice, którą trener 
drużyny przekazał na ręce władz szkoły, a która 
przewidziana jest jako główna nagroda w konkursie wiedzy 
o drużynie Marcina Brosza, również organizowanym przez 
SP w Wojsce. Zdjęcia z tego dnia można zobaczyć na 
stronie internetowej szkoły w zakładce album 
fotograficzny: http://wojskazsp.edupage.org/ 

Monika Ziob 

Przedszkolaki z Kotów przeszły z kukłą marzanny przez 
wieś nad miejscową rzekę, śpiewając na melodię 
krakowiaka piosenkę: Ruszamy gromadą, wesołym 
pochodem niesiemy marzannę nad szeroką wodę. Zgiń, 
przepadnij zimo i nie wracaj do nas na przyjęcie wiosny 
otwórzmy ramiona. A teraz, gdy zima poszła już daleko,
zatańcz z nami wiosno nad zieloną rzeką.  

Nad rzeką pożegnały zimę po czym z wiosennym 
uśmiechem, ze słoneczkiem namalowanym na policzku
wróciły do przedszkola po drodze szukając śladów wiosny. 

Jolanta Pilarska

Przedszkolaki z Wojski również wyruszyły nad rzekę, 
żeby pożegnać zimę. Towarzyszyła im okazała marzanna. 
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KURIER KULTURALNIE 
ŚLADAMI WAXMANA 

15 marca w chorzowskim kinie „Panorama” odbyła się 
długo wyczekiwana premiera filmu „Bulwar Franza 
Waxmana”. Fabularyzowany dokument ze scenami 
aktorskimi opowiada zawiłą drogę na szczyt Franza 
Waxmana, który w latach 50. ubiegłego wieku należał 
do najbardziej cenionych kompozytorów Hollywood.  
Z Tworogiem łączą go czasy dzieciństwa. Kiedy się tu 
przeprowadził miał zaledwie cztery lata. Właśnie o tym 
etapie jego życia opowiada w filmie Fryderyk Zgodzaj, 
a nam relacjonuje premierę.  

Nasz badacz dziejów Tworoga i okolic był jednym z pięciu 
narratorów, którzy opowiadali przed kamerą o życiu 
Waxmana. Poza nim wystąpił prof. dr hab. Andrzej 
Gwóźdź – prezes Polskiego Towarzystwa 
Kulturoznawczego, dr hab. Iwona Sowińska z Instytutu 
Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jacek Kurek  
z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Dariusz 
Walerjański, znawca i pasjonat zagadnień historii śląskich 
Żydów. – Znalazłem się w naprawdę zaszczytnym gronie – 
przyznaje pan Fryderyk.  – Opowiadałem o miejscach, 
które młody Franz widział mieszkając w Tworogu, czyli 
szpitolu, kościele, gospodzie (obecnie „Adler”), zamku 
(Urząd Gminy), szkole (dzisiaj Gminne Centrum Usług 
Socjalnych), do której uczęszczało jego rodzeństwo  
i dworcu kolejowym – mówi pan Fryderyk. Poza głosem 
nauki i historii w filmie pojawiły się sceny aktorskie. W rolę 
tytułowego Waxmana wcielił się Jacek Borusiński, jego 
żonę zagrała Marta Bizoń. Na ekranie pojawił się również 
m.in. Jerzy Cnota, który zagrał amerykańskiego celnika.  

 

KILKA SŁÓW O TWOROSKICH 
ŻYDACH 

W pierwszej połowie marca odbyło się kolejne, już trzecie 
spotkanie w ramach projektu realizowanego przez DFK 
w Tworogu – „Historia, Tradycje, Zabytki Tworoga przed 
II Wojną Światową”. Prelegent, Fryderyk Zgodzaj 
opowiedział słuchaczom o Żydach mieszkających 
w Tworogu, o tym czym się zajmowali i gdzie mieszkali. 

Na łamach TWG Kuriera już opisywaliśmy historie 
tworoskich Żydów. Zainteresowanych odsyłamy do 
archiwalnych numerów z 12 kwietnia 2010 r. (nr 26), 
z 10 maja 2010 r. (nr 27) i z 14 czerwca 2010 r. (nr 28), 
dostępnych na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl. Przypomnimy tylko, że w Tworogu 
istniały dwa żydowskie centra – pierwszy po lewej stronie 
kościoła (dzisiejszy budynek Adlera, sklep meblowy i dom 
rodziny Gawlik, gdzie funkcjonował żydowski dom 
modlitw), a drugi w okolicy dworca kolejowego (m.in. 
dzisiejszy budynek Gminnego Ośrodka Kultury i sklep 
„żelazny”).  

HERB TWOROGA 

W odpowiedzi na potrzeby czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tworogu postanowiliśmy 
przypomnieć jak wygląda i jak wyglądał herb naszej 
gminy.  

Herb Tworoga przedstawia dwa młoty górnicze 
skrzyżowane nad wizerunkiem zamku. Młoty symbolizują 
istniejące dawniej na tym terenie kopalnie rud żelaza, 
budynek zaś tworoski zamek, w którym mieści się Urząd 
Gminy. Ostatni tworoski piec do wytopu żelaza, tzw. 
dymarka, został wygaszony na przełomie XVIII i XIX w. 
Ostatnim jego wytopem są cztery filary tworoskiego 
zamku. Każdy z nich waży ok. 7 ton.  

Film wyreżyserował dr Marek Kosma Cieśliński ze 
Stowarzyszenia „Filmowy Chorzów” (na zdj. powyżej 
razem z Fryderykiem Zgodzajem). Po projekcji zaprosił 
wszystkich, którzy przyczynili się do powstania filmu,  
o wyjście na scenę. – Było nas w sumie ok. pięćdziesięciu. 
Każdy dostał w ramach podziękowania symboliczną różę – 
mówi Fryderyk Zgodzaj dodając, że uczestnictwo  
w realizacji filmu było niezapomnianą przygodą. Film ma 
trafić do śląskich szkół jako materiał dydaktyczny,  
z pewnością znajdzie się również w Tworogu.   
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Wygląd herbu opracowano w oparciu o dawne pieczęcie. 
Jak widać na rysunkach powyżej, na wszystkich znajdują 
się górnicze młoty i budynek. Oczywiście wygląd nie 
odwzorowuje dokładnie obecnego Urzędu Gminy, ale  
z pewnością na każdej pieczęci chodzi o reprezentatywny, 
ważny dla miejscowości budynek – w domyśle zamek,  
a ten przez lata zmieniał swój wygląd. Zielone tło herbu to 
nawiązanie do połaci lasów okalających gminę.   

Opis rysunków: pierwsza pieczęć pochodzi z 1800 r.; 
druga – 1888 r.; trzecia – 1900 r.; czwarta – 1932 r.; piąta 
– 1936 r. (w tym czasie nazwa miejscowości została 
zmieniona na Horneck); ostatnia pieczęć została 
opracowana w 2000 r. z okazji 470-lecia istnienia Tworoga 
i nawiązuje do poprzedniczki z czasów nienazistowskich  
(z 1932 r.). Najnowsza pieczęć stała się podstawą do 
stworzenia herbu gminy.  

W kolejnym numerze przypomnimy jak wyglądają godła 
sołeckie.  

KWIATEK DLA KAŻDEJ Z PAŃ 

Dwa dni przed Dniem Kobiet w połomskiej świetlicy 
odbyły się warsztaty z filcowania w ramach 
Uniwersytetu III Wieku. Mieszkanki sołectwa pod 
okiem prowadzących – Dagmary Gedigi-Kuty i Iwony 
Borowiec – wykonały filcowe kwiaty. Jak je zrobić?  

Odpowiedź jest bardzo prosta – wystarczy włączyć 
wyobraźnię i słuchać wskazówek instruktorki. Pierwszy 
krok to wybór kilku kolorów wełny. Drugi – ułożenie 
kolorowych warstw, które później podczas filcowania będą 
się ze sobą mieszać i łączyć tworząc tęczowe wzory. 
Kiedy każda z uczestniczek warsztatów miała przed sobą 
barwny, wełniany kwadrat początkowo w żaden sposób nie 
przypominający kwiatka, nadszedł czas na trzeci krok. 
Instruktorki polały wełnę ciepłą wodą z mydłem. To właśnie 
na tym etapie zaczyna się właściwe filcowanie, czyli 
ugniatanie wełny palcami.  

Ten dosyć długotrwały proces wymagający odrobiny 
wytrwałości spowodował, że wełna zaczęła się łączyć 
tworząc materiał na kwiatek. Cała zabawa przypomina, jak 
słusznie zauważyła jedna z pań, robienie makaronu. Filc 
zwijano i rozwijano, przez co bardzo szybko na stole 
pojawiło się mnóstwo mydlanej wody. W końcu 
„wymęczona” kilkuwarstwowa wełna straciła na objętości 
tworząc zwarty i kolorowy filc, z którego mieszkanki 
sołectwa ukształtowały kwiat. 

 

Warsztaty w Połomi są najlepszym dowodem, że ich
adresatem są dosłownie wszyscy, niezależnie od wieku. 
Najmłodszą uczestniczką była 7-letnia Wiktoria, 
a najstarsza w grudniu skończyła 80 lat!  

W marcu w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu  odbyły 
się również warsztaty filcowania jajek wielkanocnych 
(efekty można zobaczyć na okładce TWG Kuriera) i wykład 
Barbary Izworskiej poświęcony Barcelonie.  

Przed nami – wykład zorganizowany przez tworoskich 
strażaków w ramach ich autorskiego programu 
„Ratujemy. Uczymy ratować”. Odbędzie się 
w najbliższy piątek 13 kwietnia o godz. 17 w GOK 
w Tworogu. Z kolei 20 kwietnia, również o godz. 17 
zapraszamy na warsztaty robienia filcowanej biżuterii. 

BIAŁORZYTKA I HABANERA: 

Między innymi z pisownią takich wyrazów musieli się 
zmierzyć uczestnicy II edycji regionalnego 
czterojęzycznego konkursu ortograficznego z języka 
polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego 
dla szkół gimnazjalnych, organizowanego przez 
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.  

14 marca  sześcioro  uczniów Gimnazjum w Brynku 
pojechało do  Katowic, by zmierzyć się z polską, angielską 
i niemiecką pisownią wyrazów. W tegorocznej edycji  
konkursu udział wzięło ok. 150 gimnazjalistów 
z województwa śląskiego, reprezentowali ok. 40 szkół. 
Każdy uczeń wybierał 2 języki, z których pisał dyktando 
ortograficzne. 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Foto. Dyrektor II LO w Katowicach dr Jolanta Mol wręcza nagrody 
zwycięzcom (pierwszy z lewej stoi Mateusz Krain) 
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Gimnazjaliści z Brynka wybrali: cała szóstka język polski,  
a jako drugi język: 2 uczniów język niemiecki i 4 uczniów 
język angielski. Uczeń klasy II B naszego gimnazjum – 
Mateusz Krain został finalistą konkursu z języka 
polskiego. Po pierwszej części znalazł się w grupie  
9 uczniów, którzy nie zrobili żadnego błędu.  
W dogrywce uplasował się w szóstce uczniów, którzy 
zrobili 1 lub 2 błędy.  

Mateusz jest dopiero w drugiej klasie, ale jest bardzo 
zdolnym uczniem, odnosi sukcesy w konkursach z innych 
przedmiotów. Brał udział w etapie rejonowym 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych z j. polskiego, 
matematyki i języka niemieckiego. Uzyskał wysoki wynik  
w ubiegłorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego „Kangur Matematyczny”, a 15 marca  
brał udział w tegorocznej edycji tego konkursu. Jest także 
bardzo dobrym sportowcem, gra w reprezentacji szkoły  
w piłce siatkowej i koszykowej.  

27 marca Mateusz wywalczył III miejsce w X Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty 
Tarnogórskiego i Burmistrza Tarnowskich Gór. 

Eleonora Krywalska 

DZIEŃ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 
PO RAZ TRZECI 

Już trzykrotnie w Gimnazjum w Brynku odbyła się 
cykliczna impreza pod nazwą Dzień Wymiany 
Doświadczeń. Do tej pory gościliśmy uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Tarnowskich Górach oraz ze 
wszystkich szkół podstawowych z gminy Tworóg. 

Jest to przedsięwzięcie tematyczne pomyślane jako dzień 
zajęć warsztatowych, podczas których uczniowie klas 
szóstych ze szkół podstawowych wykonują wraz  
z kolegami z gimnazjum doświadczenia chemiczne, tworzą 
domino matematyczne, uczą się sztuki origami,  poznają 
ciekawe sposoby tworzenia dzieł plastycznych  lub biorą 
udział w grze symulacyjnej z biologii albo uczestniczą  
w warsztatach teatralnych. Podczas warsztatów 
szóstoklasiści pracują w grupach  siedmioosobowych, a po 
ich zakończeniu prezentują efekty swej pracy  przed 
swoimi kolegami ze szkoły oraz starszymi kolegami  
z gimnazjum. Kiedy przychodzi moment prezentacji, 
emocje są spore, ale jak do tej pory zawsze pozytywne.  

Przedsięwzięcie nazwane Dniem Wymiany Doświadczeń 
ma na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych 
specyfiki  pracy gimnazjum, ale i zapoznanie z nowymi 
przedmiotami, których będą się uczyć na kolejnym etapie 
swej edukacji. Daje także możliwość zaprezentowania 
placówki, jej oferty edukacyjnej oraz licznych kół 
zainteresowań, podczas których młodzież może poszerzać 
swoją wiedzę i rozwijać różnorodne talenty. Dlatego też 
nasi goście mogą zwiedzić szkołę i porozmawiać ze 
starszymi kolegami o tym, co dzieje się w gimnazjum.  

Warto też dodać, że Gimnazjum w Brynku jest szkołą, 
która chętnie gości młodzież z innych placówek. 
W styczniu odbył się turniej minikoszykówki dla chłopców 
i dziewcząt ze szkół podstawowych, a w maju planujemy 
kolejny turniej sportowy.   

Eleonora Krywalska

PACYNKA I KSIĄŻKA 

W Szkole Podstawowej w Tworogu prowadzona jest 
akcja promocji czytelnictwa wśród dzieci „Przeczytaj 
dziś, zanim nadejdzie jutro”. W jej ramach w marcu 
nauczyciele: mgr Hanna Pawełczyk i mgr Karina Jaksa
wraz z grupą uczniów klas V, przeprowadzili 
w przedszkolach naszej gminy cykl zajęć 
popularyzujących czytanie baśni.  

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Foto. Nikola Gorczycka z klasy III gimnazjum  z koleżanką ze SP  
w Boruszowicach podczas wykonywania doświadczenia chemicznego. 

 – Akcją promowania czytelnictwa, prowadzoną na co 
dzień przez bibliotekę szkolną, nauczycieli polonistów oraz 
w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na 
zajęciach Szkolnego Teatrzyku Lalek, objęto więc dzieci 
najmłodsze. Jednocześnie zajęcia te miały na celu 
promowanie inicjatyw organizowanych przez szkołę 
i samej szkoły. 14 marca odwiedziliśmy Przedszkole 
w Tworogu, 19 marca Przedszkole w Wojsce, 20 marca 
Przedszkole w Kotach, a 21 marca Przedszkole w 
Boruszowicach. Zajęcia rozpoczęło przedstawienie pt. „Nie 
ma tego złego...” przygotowane przez Szkolny Teatrzyk 
Lalek „Pacynka”, następnie odbyła się prezentacja 
pacynek i krótka pogadanka o teatrze lalki. Przedszkolaki 
poznały podstawowe zasady animacji lalkowej i same 
mogły przekonać się, jak operuje się teatralną lalką. W 
drugiej części zajęć przeprowadzono pogadankę na temat 
baśni i zaprezentowano wystawę książek związanych z tą 
tematyką. Całość zakończyły wspólne zabawy edukacyjne 
i ruchowe – relacjonuje Hanna Pawełczyk. Na koniec 
każdy przedszkolak otrzymał od prowadzących słodki 
poczęstunek i kolorowankę z baśniowymi postaciami. 
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KURIER NA BIEśĄCO 
LOKALNIE, ALE 
PRZEDSIĘBIORCZO 

9 marca w restauracji „Pod Różą” w Wojsce odbyło się 
kolejne, już szóste, Forum Przedsiębiorczości 
organizowane z inicjatywy wójta Eugeniusza Gwoździa 
przez Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy w Tworogu, AT 
GROUP S.A. z Krupskiego Młyna, Izbę Przemysłowo-
Handlową z Tarnowskich Gór oraz Powiatowy Urząd 
Pracy. Coroczne spotkania przedsiębiorców z terenu 
Gminy tym razem przyciągnęło ponad 40 gości.  

Ogólnopolski konkurs trwał od 1 października do 
31 stycznia. Na zwycięzców czekały cenne nagrody: 
24 samochody Chevrolet SPARK, 356 telewizorów LCD 
Sharp, 560 laptopów ASUS.  

W czwartkowe popołudnie wiceprezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Tworogu wręczyła nagrody laureatkom 
loterii, które są klientkami tworoskiego banku. Mieszkanka 
naszej gminy Beata Maćkowiak z Boruszowic wygrała 
laptopa, natomiast Danuta Suska z Krupskiego Młyna 
otrzymała telewizor. Zwyciężczyniom gratulujemy. 

GMINNE ZAWODY SPORTOWE 

6 marca w Szkole Podstawowej w Boruszowicach odbyły 
się Gminne Zawody Sportowe, w ramach których 
rozegrano turniej Minisiatkówki dziewcząt i chłopców. –
Niestety nie dopisało nam szczęście, gdyż połowa naszej 
drużyny się rozchorowała. Mimo to możemy być dumni 
z tego, że przegraliśmy ze szkołą w Tworogu bardzo 
niewielką liczbą punktów – komentuje Aleksandra Paździor 
z SP Boruszowice. 

Poniżej przedstawiamy wyniki oraz drużyny: 
I miejsce – SP Tworóg chł. i dz. 
II miejsce – SP Boruszowice chł. i dz. 
III miejsce – SP Wojska chł.i dz. 

– Co roku wysyłamy ok. 300 zaproszeń, z których korzysta 
40-70 przedsiębiorców – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
Celem przedsięwzięcia jest dzielenie się doświadczeniem, 
poznanie rynku pracy, sposobów na zdobycie 
dodatkowych funduszy, a czasami również nawiązanie 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Wśród oficjalnych 
gości znalazła się Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, Kazimiera Huniak, prezes Banku 
Spółdzielczego w Tworogu i Klaudiusz Siwiec, prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. 
Słuchacze poznali ofertę tworoskiego banku, dowiedzieli 
się w jaki sposób i przede wszystkich skąd pozyskać 
środki pomocowe dla finansowania inwestycji, jak 
aktualnie wygląda sytuacja na rynku pracy, a także poznali 
ofertę PUP-u. 

Jak zawsze forum zorganizowano na terenie Gminy  
w jednej z lokalnych restauracji. – To również sposób na 
wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości. Chcemy 
reklamować nasze restauracje, bo uważam, że naprawdę 
warto – mówi wójt.  

TWOJE KONTO Z NAGRODAMI 

W czwartek 22 marca w siedzibie Banku 
Spółdzielczego w Tworogu odbyło się wręczenie 
nagród zwycięzcom drugiej edycji loterii promocyjnej 
„Twoje konto z prezentami”. 

Loteria jest organizowana w ramach działalności 
promocyjnej Grupy BPS, w której zrzeszony jest Bank 
Spółdzielczy w Tworogu. Warunkiem udziału w loterii jest 
posiadanie konta osobistego lub założenie go w BS  
w Tworogu.  
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SUKCESY GIMNAZJALISTÓW 

29 lutego oraz 1 marca „nasi chłopcy” zdobyli 1 miejsce  
w zawodach piłki ręcznej rozgrywanych w ramach trzeciej 
edycji Gimnazjady, dzięki czemu pojadą na zawody 
rejonowe. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 1 miejsce  
w swojej grupie eliminacyjnej i dlatego 1 marca walczyła  
w finale.  

Ponadto 12 marca Karolina Gatys oraz Anna Chęcińska 
reprezentowały szkołę podczas etapu powiatowego 
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego szkół 
podstawowych i gimnazjów „Mały OKR 2012”. Karolina 
Gatys, która recytowała refleksyjny wiersz Jana 
Twardowskiego oraz zabawną prozę Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, uzyskała III miejsce.  

28 marca 2012 r. w rozegranym w Boruszowicach turnieju 
piłki nożnej, nasi piłkarze awansowali do dalszej rundy 
w Nakle Śląskim. 

Dzień później w Nakle Śląskim awansowali do finału 
powiatu tarnogórskiego, który odbędzie się 
w Ożarowicach. Ponadto pod koniec lutego uczennica 
klasy V – Daria Bal zdobyła wyróżnienie w XII
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów w Brynku.  

Kwiecień również zapowiada się interesująco. W ramach 
realizowanego w naszej szkole od września 2011 r. 
Partnerskiego Projektu Szkół Comenius – „Better tourism,
better future” (Lepsza turystyka, lepsza przyszłość), 
w skład którego prócz naszej szkoły wchodzą szkoły ze 
Szwecji, Łotwy, Bułgarii, Hiszpanii i Turcji, w dniach 17-24 
kwietnia troje nauczycieli i troje uczniów wyjeżdża do Vigo 
w Hiszpanii.  

Hanna Pawełczyk

„BEZPIECZNE DZIECKO NA WSI” 

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Tworogu 
w ramach programu „Bezpieczne dziecko na wsi”, 
spotkały się z przedstawicielem Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz policjantami Powiatowej Komendy Policji 
z Tarnowskich Gór.  

Podczas spotkania dzieci obejrzały prezentację 
multimedialną na temat niebezpiecznego przebywania 
w pobliżu sprzętu rolniczego, a także zagrożeń w czasie 
trwania prac polowych latem i jesienią. Policjanci 
przedstawili zagrożenia w ruchu drogowym, a dzieci 
pokazały prawidłowe przechodzenie przez ulicę 
i zaśpiewały piosenkę „Kolorowe światła”. 

W następnym punkcie spotkania prowadzący wyjaśnili 
dzieciom jak należy zachować się w sytuacji napotkania 
niebezpiecznego zwierzęcia i pokazali tresurę psów 
policyjnych. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 16 marca uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli  
w Dniu Gimnazjalisty – imprezie organizowanej przez 
Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich 
Górach, gdzie brali udział w warsztatach kreatywnego 
myślenia, potyczkach sportowych oraz w konkursie „Wiem 
wszystko”. Zespół w składzie: Marta Ciba, Karolina Gatys, 
Nikola Gorczycka, Aleksander Piecuch, zajął II miejsce. Do 
konkursu przystąpiło 8 zespołów z gimnazjów  
z województwa śląskiego. 

Nikola Gorczycka, Karolina Gatys 

MIESIĄC SUKCESÓW  
W SP W TWOROGU 

Marzec okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla uczniów 
tworoskiej podstawówki. Po wygraniu wszystkich 
eliminacji gminnych nadeszła pora na szczebel 
wyższy: 

szachy – V miejsce w rejonie tarnogórsko-lublinieckim; 
minikoszykówka – II miejsce w powiecie tarnogórskim; 
minisiatkówka – II miejsce dziewcząt i III miejsce 
chłopców w powiecie tarnogórskim; 
minipiłka ręczna – III-IV miejsce ex aequo chłopców  
w rejonie tarnogórsko-lublinieckim; 
Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – V miejsce; 
tenis stołowy – V miejsce dziewcząt w rejonie 
tarnogórsko-lublinieckim. 

Na zakończenie Sznupek – policyjna maskotka – rozdawał 
z gośćmi książeczki i drobne pamiątki, wszyscy chętnie 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

oprac. Teresa Adamczyk
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SPÓŁKA WODNA TO JEST TO! 

W tym roku mieszkańcy Wojski mogli bez obaw  
i przede wszystkim bez gumowców na nogach wejść 
do swoich piwnic. Problem wiosennych roztopów już 
ich nie dotyczy. To wynik działalności Gminnej Spółki 
Wodnej z siedzibą w Wojsce, która od roku prężnie 
działa na terenie sołectwa. Wójt Eugeniusz Gwóźdź 
zachęca pozostałe sołectwa do zawierania spółek  
i mówi wprost – nie ma lepszego sposobu na 
meliorację.  

Wojska jako jedyne sołectwo w gminie i drugie w powiecie 
tarnogórskim samodzielnie zajmuje się utrzymaniem 
rowów melioracyjnych. Spółka funkcjonuje od 2010 r., ale 
do właściwej działalności przystąpiła rok temu. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest radny z Wojski – Adam Lachowicz. 
Pomysł od początku wspierał wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
To on podczas jednego ze służbowych spotkań poznał 
Ludomira Golasia – dyrektora Powiatowego Związku 
Spółek Wodnych w Lublińcu, który pomógł  
w przygotowaniu m.in. statutu. Ciekawostką jest, że przy 
zawiązywaniu GSW wykorzystano starą dokumentację  
z gminy prowadzoną ok. 20 lat temu przez ostatniego 
gminnego melioratora – Alfreda Watołę. – Był bardzo 
szczęśliwy, że dokumentacja może się jeszcze przydać – 
mówi wójt. O ironio, powiedzenie pana Watoły –  
z pieniędzy kobiet i wody się nie oszuka – dziś każe nam  
o sobie przypomnieć. Pokutujemy każdej wiosny, a jak się  
okazuje odtworzenie rowów to długotrwałe i kosztowne 
przedsięwzięcie.  

– Sporo czasu zajęły formalności i przekonanie 
mieszkańców, że warto – mówi przewodniczący GSW, 
Damian Taraszczuk. Początkowo zebrano zaledwie  
20 podpisów, ale już pod koniec 2011 r. spółka liczyła  
60 członków, a obecnie ok. 80. – Coraz więcej 
mieszkańców decyduje się przystąpić do GSW, bo widzą, 
że coś się dzieje. Przed ten czas pokazaliśmy, że 
potrafimy – mówi Damian Taraszczuk.  

9 marca odbyło się walne zebranie Spółki, na którym 
przedstawiono wyniki działalności za miniony rok i plan 
pracy na rok bieżący. – Wykopaliśmy 2,5 km rowów oraz 
0,5 km przy drogach powiatowych, oprócz tego Śląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wyczyścił kolejne 
2,5 km rowów przy Potoku Świniowickim – mówi 
przewodniczący. W kwietniu mają ruszyć prace nad rowem 
w kierunku części Wojski nazywanej Ameryką. – To będzie 
nasz priorytet na ten rok – podkreśla Damian Taraszczyk.  
Budżet GSW opiera się na składkach członkowskich  
i dotacjach z gminy, która w tym roku przeznaczyła na ten 
cel 10 tys. zł oraz ze Starostwa Powiatowego. W tej chwili 
składka członkowska płacona na rok wynosi 10 zł za 
pierwszy hektar i 5 zł za każdy kolejny. Przewodniczący 
zaznacza jednak, że mogą wzrastać. Przed GSW stoją 
najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne i niestety 
kosztowne zadania. W Wojsce jest ok. 20 km rowów, które 
od 25 lat nie były czyszczone. A to oznacza, że przez 
kolejne lata swojej działalności Spółka będzie odtwarzać 
rowy melioracyjne. – Zajmie to kilka lub nawet 10 lat. 
Wszystko zależy od tego, jakimi środkami będziemy 
dysponować – mówi przewodniczący.  

 

Dlaczego gmina sama się tym nie zajmie, skoro problem 
jest poważny i dotyczy wszystkich sołectw? – Zgodnie 
z prawem wodnym gmina nie może być organizatorem 
spółek wodnych. Może być ich częścią, może je dotować,
ale nie tworzyć i nimi zarządzać. Wedle prawa to nie 
należy do zadań gminy – wyjaśnia wójt.  

MINI EURO 2012 

Już wkrótce Spichlerzowe Euro 2012 w gminie 
Tworóg! Inspiracją dla tworoskiego turnieju 
piłkarskiego są zbliżające się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej – EURO 2012. Tworoskie mecze 
(łącznie będzie ich aż 56!) zostaną rozegrane na 
terenie kompleksu boisk „MOJE BOISKO ORLIK-2012’’ 
przy Szkole Podstawowej w Tworogu. Pierwsze mecze 
eliminacyjne zaplanowano na koniec kwietnia. Już 
dzisiaj serdecznie zapraszamy.  

Zgłoszenia przyjmowano do 6 kwietnia. W turnieju startuje 
16 zespołów podzielonych na 4 grupy. Każda 
siedmioosobowa drużyna będzie „reprezentować” jeden 
z krajów biorących udział w Mistrzostwach Europy. 
Losowanie nazw zespołów odbędzie się w 16 kwietnia 
w Urzędzie Gminy. Mecze eliminacyjne rozgrywane będą 
na „Orliku” od 28 kwietnia do 8 czerwca według takiego 
samego klucza jak w przypadku EURO organizowanego 
przez UEFA.  

Wielki finał odbędzie się podczas Dni Tworoga i połączony 
będzie z obchodzonym 9 czerwca 60-leciem Ludowego 
Klubu Sportowego „Sparta Tworóg” oraz uroczystym 
otwarciem „Orlika”. Uroczystości rozpoczną się mszą św., 
po której nastąpi przemarsz na boisko, gdzie zostaną 
rozegrane mecze finałowe oraz odbędzie się rozdanie 
nagród. W programie oprócz meczy przewidziano również 
inne atrakcje. Będą gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, 
loterie fantowe, występ kabaretu oraz zabawa taneczna. 
Bardzo ważnym elementem tworoskich rozgrywek Mini
Euro będzie zasada „gram czysto”. Jej założeniem jest 
popularyzacja gry fair play.  

Organizatorem turnieju piłkarskiego jest LKS SPARTA 
Tworóg i gmina Tworóg.  

LKS SPARTA TWORÓG 

zaprasza na: 
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PODNIEBNI MISTRZOWIE 

25 marca w Aeroklubie Gliwickim odbyły się XXII 
Mistrzostwa Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze 
organizowane przez Stowarzyszenia Modelarzy 
Lotniczych. W zawodach startowało 14 uczniów 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce. 

Najlepszym z nich okazał się Patryk Kowalski, który zajął 
III miejsce. Drużynowo reprezentacja szkoły zdobyła  
II miejsce. Chłopcy wrócili do domu zadowoleni z pięknym 
pucharem I dyplomami, Patryk dodatkowo otrzymał plecak. 

UBEZPIECZENIE OD A DO Z 

Czym jest ubezpieczenie? Co nam zapewnia? Czy 
warto się ubezpieczać? Takie pytania często się 
pojawiają przy zawarciu ubezpieczenia. Odpowiedzmy 
więc na nie.  

Zacznijmy od definicji: Ubezpieczeniem jest umowa 
(nazywana polisą) między towarzystwem 
ubezpieczeniowym a ubezpieczonym. Jest to dosyć 
specyficzny produkt, a jego wyjątkowość polega na tym, iż 
umowa daje nam obietnicę, że w razie szkody towarzystwo 
wesprze ubezpieczonego finansowo. Ubezpieczenie daje 
nam poczucie bezpieczeństwa i spokój.  

W Polsce potrzeba ubezpieczeniowa dalej spychana 
jest na dalszy plan. Dlaczego? Patrząc globalnie – jest to 
dla nas nowość. Oglądając amerykańskie filmy, możemy 
się dopatrzeć, iż jest to bardzo popularne zjawisko.  
W filmach kryminalnych pierwszym podejrzanym  
o morderstwo jest ten, który jest uposażonym z polisy na 
życie denata.  Statystyczny Amerykanin nie wychodzi  
z domu bez ubezpieczenia domu, OC w życiu prywatnym, 
ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia samochodu.  
A my? Większość z nas z niechęcią ubezpiecza OC 
pojazdów mechanicznych i robi to „bo musi”. A co  
z domem? Mało kto wie, że ubezpieczenie domu, 
mieszkania od podstawowych ryzyk jak pożar, zalanie, 
huragan czy powódź jest tańsze, niż ubezpieczenie OC 
samochodu!  

Ubezpieczenie na życie – po co mi kasa jak umrę? 
Mając rodzinę chcemy ją chronić i zabezpieczać. 
Troszczymy się o naszych najbliższych za życia. A co  
z chwilą śmierci? Kiedy jeden z członków gospodarstwa 
domowego odchodzi, na drugim spoczywają te same 
koszty co w chwili życia obu. Jest tylko jeden problem – 
dochód pozostaje jeden, ewentualnie jakaś renta rodzinna, 
MOPS i spadek standardu życia. Może warto zastanowić 
się nad ubezpieczeniem na życie. Tym bardziej, że istnieje 
kilkanaście rodzajów ubezpieczeń życiowych,  
a Towarzystwa dwoją się i troją, żeby każdy z nas mógł 
swobodnie dopasować indywidualnie produkt dla siebie.  

Jak wybrać dobre ubezpieczenie? Do każdego 
ubezpieczenia dołączane są tzw. Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia. Mimo, że nie raz zawierają kilkadziesiąt 
stron – warto je przeczytać! Unikniemy wtedy wielu 
rozczarowań przy szkodzie. Zgodnie z kodeksem cywilnym 
wyrządzając komuś nieumyślnie szkodę mamy obowiązek 
ją naprawić. 

Wyobraźmy sobie sytuację: maluchy grają w piłkę i piłka 
ucieka im na drogę. Dziecko biegnie za piłką prosto na 
ulicę pod samochód. Kierowca w ostatniej chwili odbija 
w bok, aby nie potrącić dziecka, uderzając tym samym 
w drzewo lub słup oświetleniowy. Kto za to zapłaci? 
Kierowca ma pełne prawo zadać od rodziców zapłaty za 
szkody! Jako rodzice ponosimy pełną odpowiedzialność za 
nasze pociechy. Czy każdy z nas ma na boku odłożone 
fundusze za szkody wyrządzone przez nasze dziecko? 
Z polisą OC w życiu prywatnym nie musimy się już tego 
obawiać. Ile to kosztuje? Ubezpieczając 3-osobową 
rodzinę na 100 000 zł zapłacimy mniej niż 100 zł!   

Jak kupić ubezpieczenie, a nie papier? Doradca 
ubezpieczeniowy to osoba, której całkowicie ufamy 
i powierzamy swój majątek w wierze, że dobrze
 nam doradzi i ubezpieczy. Ale na tym nie kończy się rola 
doradcy! Dobry doradca to taki, który po skasowaniu 
składki nie powie żegnaj  i do następnego roku, a jak jest 
szkoda to się martw sam. Dlaczego mamy setki 
zadowolonych klientów? Bo pomagamy! To nic, że 
sytuacja wydaje się beznadziejna, walczymy dalej. 
Pamiętaj, że doradca ma większą możliwość przebicia 
w towarzystwie niż klient! Nie musimy być alfą i omegą, nie 
musimy wiedzieć wszystkiego. To do agenta należy 
dopasowanie najlepszej oferty dla klienta. Najlepsza oferta 
nie musi być najdroższą. Najlepszą jest ta, która 
najbardziej odpowiada naszym wymaganiom 
i oczekiwaniom.  Ubezpieczenie ma nas chronić 
w trudnych życiowych sytuacjach.  

Twój Agent: Dagmara Gediga-Kuta, kom. 662 246 877

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 


